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የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻን በመስመር ላይ ምርጫው ድርጣቢያ አማካኝነት ያግኙ። 

የወላጅ ፖርታል መለያ እና የመግቢያ መረጃዎችዎ ካሉዎት ወደ እርምጃ 7ይሂዱ። 

ነባር የDPS ቤተሰቦች የወላጅ ፖርታል መለያን በተማሪያቸው መታወቂያ ቁጥር መክፈት ይችላሉ።  

ለDPS ገና አዲስ የሆኑ ቤተሰቦች የተማሪ መታወቂያ ቁጥርን ለማግኘት ከደጋፊ ሠነዶች ጋር የቅድመ-ምዝገባ ቅጽን 

ካስገቡ በኋላ የወላጅ ፖርታል መክፈት/መፍጠር ይችላሉ።  ስለ ቅድመ-ምዝገባ ቅጾች ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት 

የት/ቤት ምርጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤትን ወይም ማንኛውኝም የDPS ት/ቤትን ያነጋግሩ።   

የወላጅ ፖርታል መለያ ካለዎ ወይም የት/ቤት ምርጫ መለያ ፈጥረው ከሆነ የይለፍ ቃልዎን እንደገና ለማቀናበር 

በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ ወዳለው ወደ የይለፍ ቃል ዳግም ማቀናበሪያ መመሪያዎችይሂዱ። 

የወላጅ ፖርታል መለያ ከሌለዎም የት/ቤት ምርጫ መለያ በመፍጠር በት/ቤት ምርጫ ሂደት መሳተፍ ይችላሉ። ከዚህ 

በታች የተዘረዘሩትን እርምጃዎችን ይከተሉ፦  

ማስታወሻ፦ ልጅዎ በሥርዓታችን ውስጥ ያለ ከሆነ ማመልከቻዎን ለማስገባት ከት/ቤት ምርጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት ወይም ከDPS ት/ቤት ጋር 

መሥራት ያስፈልግዎታል።   

የት/ቤት ምርጫ መለያ (አካውንት) መፍጠር 

1. Create a SchoolChoice account (የት/ቤት ምርጫ መለያን ፍጠር) ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

 

2. የሚሠራ የኢሜል አድራሻን እና ተፈላጊውን የይለፍ ቃል ያስገቡ፤ በሦስተኛው መስመር ላይ የይለፍ ቃልዎን 

ያረጋግጡ፣ ከዚያም Create account (መለያ ፍጠር) ላይ ጠቅ ያድርጉ። የተለየ የይለፍ ቃል መስፈርቶች 

የሉም። 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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ማረጋገጫ ወደ ኢሜልዎ ይላካል፤ ከዚያም ከዚህ በታች ያለውን ስክሪን ይመለከታሉ። የት/ቤት ምርጫ መለያዎን 

የተረጋገጠ ለማድረግ ወደ ኢሜልዎ መግባት አለብዎ። 

 

ከschoolchoice@dpsk12.orgኢሜል ይደርስዎታል።  በገቢ-ሳጥንዎ ውስጥ ይህን ኢሜል ካላገኙ የአይፈለጌ 

(Spam/Junk) ዓቃፊን ይፈትሹ። ኢሜልዎን ለማረጋገጥ እና ወደ ት/ቤት ምርጫ መግቢያ ገጽ ለመወሰድ CLICK 

HERE 

(እዚህ 

ጠቅ 

አድርግ) ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

 

 

 

mailto:schoolchoice@dpsk12.org
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መለያዎ (አካውንትዎ) አንዴ ከተረጋገጠ በኋላ ኢሜልዎን እና አዲስ የፈጠሩትን የይለፍ ቃልን በመጠቀም Sign in 

(መግባት)  

ይችላሉ። 

 

3. የቤተሰብ መገለጫዎን (ፕሮፋይልዎን) ለመፍጠር Let’s Get Started (እንጀምር) ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

 

4. መረጃዎችዎን ያስገቡ እና ከዚያም Next (ቀጣይ) የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጉ። የአስተሪክስ (*) ምልክት 

ያለባቸው መስኮች ሁሉም አስገዳጅ (መሞላት ያለባቸው) ናቸው። 
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 4ሀ. ተዘርጊውን (ድሮፕዳውን) በመጠቀም Relationship to students (ከተማሪዎች ጋር ያለዎትን 

ግንኙነት) ያስገቡ። 

 

 4ለ. First name (የመጠሪያ ስምዎን) እና Last name (የአያት ስምዎን) ያስገቡ። 

 4ሐ. Home Address (የመኖሪያ አድራሻ)፣ ከተጠቆመው ዝርዝር መምረጥ የሚችሉት።  

 

አድራሻዎ ላይ ጠቅ ካደረጉ በኋላ፣ ሌሎቹ የአድራሻ መስኮች በቀሪው የአድራሻ መረጃ መሞላት 

ይኖርባቸዋል።  ለእርስዎ የሚሠራ ከሆነ የApartment, Unit, or Suite Number (አፓርታማ፣ 

ዩኒት፣ ወይም ሱት ቁጥርን) ያስገቡ። 

4መ. የመረጡትን Contact Preference (የመገኛ አማራጭን) ያስገቡ እና ቢያንስ አንድ ስልክ ቁጥር 

ያስገቡ።  አጭር ጽሑፍን እንደ ተመራጭ መንገድ ከመረጡ፣ የመልእክት እና የዳታ ክፍያ ሊተገበር 

እንደሚችል ያስታውሱ።  እንዲሁም አጭር ጽሑፍን በመምረጥዎ የተቀዱ አውቶሜትድ ጥሪዎችን 

እና/ወይም አጭር ጽሑፎችን ለመቀበል ይስማማሉ ማለት ነው። 
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5. Next (ቀጣይ) የሚለው ላይ ጠቅ ካደረጉ በኋላ የገባው አራሻ የተረጋገጠ የተማሪ አድራሻ መሆን አለመሆኑን 

ሥርዓቱ ያጣራል።  አድራሻዎን እንዲያረጋግጡ ወይም ትክክለኛነቱን እንዲያጣሩ ሊጠየቁ ይችላሉ።  

ካልተጠየቁ፣ ወደ እርምጃ 6ይሂዱ።  

5ሀ. Confirm Address (አድራሻን ለማረጋገጥ)፣ የአድራሻዎ ፒን በትክክለኛው ቦታ መሆኑን ያረጋግጡ። 

ከዚህ በታች በሚታየው ምሳሌ ሥርዓቱ ያወቀው “East 47th Ave.”ን ሳይሆን “E 47th Ave”ን ነው። Confirm 

(አረጋግጥ)ን ይምረጡ እና ወደ እርምጃ 6ይቀጥሉ። 

 

5ለ.    የቤት (የአፓርታማ፣ ወዘተ) ቁጥር ከጎደለ፣ የዚፕ ኮዱ ካልታወቀ፣ ወይም አድራሻው ከመኖሪያ ይልቅ 

የንግድ ከሆነ ሥርዓቱ ትክክል ያልሆነ ብሎ ምልክት ያደርግበታል። አድራሻው የገባው ተሳስቶ ከነበር ወደ 

ቀደመው ገጽ ለመመለስ እና አድራሻዎን ለማስተካከል Fix Address (አድራሻን አስተካክል) ላይ ጠቅ 

ያድርጉ።  
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5ሐ.    አድራሻውን ያስገቡት በትክክል ከሆነ ለመቀጠል Use Address (አድራሻውን ተጠቀም) ላይ ጠቅ 

ያድርጉ።  

     

6. በቀጣዩ ስክሪን ላይ የተማሪዎን መረጃ ያስገቡ፦ First Name (መጠሪያ ስም)፣ Middle Name (የመሃከለኛ 

ስም) (የሚሠራ ከሆነ)፣ Last Name (የአያት ስም)፣ Birth Date (የልደት ቀን) እና Gender (ፆታ)።  

 

6ሀ. ተማሪዎ የወቅቱ የDPS ተማሪ ከሆነ/ች የStudent ID Number (Lunch Number) (የተማሪ 

መታወቂያ ቁጥርን (የምሣ ቁጥርን) ያስገቡ። የግድ ተፈላጊ አይደለም።  ተማሪዎ የወቅቱ የDPS 

ተማሪ ካልሆነ/ች ወደ እርምጃ 6ለ ለለለለ። 

 

ማስታወሻ፦ ተማሪዎ የወቅቱ የDPS ተማሪ ከሆነ/ች እና የመታወቂያ ቁጥሩን/ሯን ካስገቡ፣ መረጃው በIC 

ውስጥ ካለው መረጃ ጋር በትክክል የሚገጥም መሆን አለበት። የመጠሪያ ስም፣ የአያት (ላስት) ስም፣ 

የልደት ቀን እና የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ሁሉም መግጠም ወይም መመሳሰል አለባቸው። 

 

የገባው መረጃ ከተማሪዎ የIC ማኅደር ጋር የማይገጥም ወይም የማይመሳሰል ከሆነ ከዚህ በታች እንዳለው 

ያለ የስህተት ማሳወቂያ መልእክት ይደርስዎታል። የስህተት ማሳወቂያ መልእክቱ ከድረሰዎ፣ ስህተቱ ምን 
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እንደሆነ ለማጣራት የልጅዎ ት/ቤትን ወይም የምርጫ ጽ/ቤትን ያነጋግሩ፣ ወይም ለመቀጠል Create New 

Student (አዲስ ተማሪ ፍጠር) የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጉ።  

 

6ለ.  የልጅዎን Current Grade (የወቅቱን የክፍል ደረጃ) እና Grade Applying to (የሚያመለክቱለትን 

የክፍል ደረጃ) ከተዘርጊ ምርጫው መርጠው ያስገቡ። ተማሪዎን ከወቅቱ የDPS ተማሪ ጋር ማዛመድ ወይም 

ማመሳሰል ከቻሉ እነዚህ መስኮች በራሳቸው ቀድመው ይሞሉልዎታል። 

 

 

6ሐ. ተማሪዎ እርስዎ ከሚኖሩበት የተለየ አድራሻ የሚኖር ከሆነ፣ New Address (አዲስ አድራሻ) የሚለውን 

ጠቅ ያድርጉ። ያለበለዚያ፣ ወደ 6D ይቀጥሉ። 
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6ሐ.1. አዲሱን አድራሻ ይተይቡ፣ ከተዘርጊ ምርጫው ተማሪዎ የሚኖርበትን ይምረጡ እና ከዚያም 

Next (ቀጥል)ን ጠቅ ያድርጉ። 

 

አድራሻው በትክክል ገብቶ ከሆነ Use Address (አድራሻን ተጠቀም) ወይም Confirm (አረጋግጥ) ላይ ጠቅ 

ያድርጉና ወደ እርምጃ 8 ይቀጥሉ። ያለበለዚያ፣ ለአድራሻ ማረጋገጫ እርምጃ 5ን ይመልከቱ። 

6ሐ. ከአንድ በላይ ተማሪዎች ወላጅ/አሳዳጊ ከሆኑ Add Another Student (ሌላ ተማሪ አክል) ላይ ጠቅ 

ያድርጉ።  ያለበለዚያ፣ Next (ቀጣይ)ን ጠቅ ያድርጉና ወደ ቀጣዩ እርምጃ ይሂዱ። 



 

 ገጽ 9 

SchoolChoice Navigation for Families 2022-2023 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6ሐ.1. የአዲሱን ተማሪ መረጃ ያስገቡ እና Next (ቀጣይ)ን ጠቅ ያድርጉ። (ሌላ ተማሪ 

ለማከል Add Another Student (ሌላ ተማሪ አክል) ላይ ጠቅ ያድርጉና እርምጃ 6መን 

ይድገሙት)።  የዚህ ተማሪ አድራሻ የተለየ ከሆነ New Address (አዲስ አድራሻ) ላይ ጠቅ 

ያድርጉና ለለለለ 6ሐን ይመልከቱ። 

 

 

የተማሪዎን መገለጫ (ፕሮፋይል) በሚፈጥሩበት ጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ቤተሰብ መገለጫ (ፕሮፋይል) ገጽ 

ከተመሩ/ከተወሰዱ መነሻ ላይ ጠቅ ያድርጉና ወደ እርምጃ 7 ይቀጥሉ። 

 

የት/ቤት ምርጫ ለነባር ተጠቃሚዎች 

6D.1. 
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7. የወላጅ ፖርታል መለያ (አካውንት) ካለዎ፣ በመለያዎ በሚገቡበት ጊዜ ወደ Home (መነሻ) ገጽ ይመራሉ። 

እዚያ Add New Student Application (የአዲስ ተማሪ ማመልከቻ አክል) ላይ ጠቅ በማድረግ 

ማመልከቻውን መጀመር ይችላሉ።   

 

8. በዚህ ስክሪን ላይ ሁሉንም በቤተሰቡ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ለማየት ይችላሉ። በዙር 1 የሚሳተፉ 

ተማሪዎችን ይምረጡ፣ የሚከተሉትን መረጃዎች ያረጋግጡ እና ከዚያም Next (ቀጣይ) ላይ ጠቅ ያድርጉ።  

 

በቀጣዩ ስክሪን ላይ ተማሪዎ ለማመልከት ብቁ የሚሆንባቸው እና በDPS ውስጥ የሚገኙ የሁሉም ት/ቤቶች 

ካርታ አለልዎት፦ 
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ሥርዓቱ የተማሪዎን Projected School (የተተነበየ ት/ቤት) እና Neighborhood or Zone School (አጎራባች ወይም 

የዞን ት/ቤት) በላይኛው የግራ ጥግ ላይ ያሳያል (ቀይ ሳጥን)። እነዚህ ት/ቤቶች በት/ቤት ዝርዝሩ ውስጥም በሰማያዊ 

ሳጥን የሚለዩ ይሆናሉ።  Projected School (የተተነበየው ት/ቤት) የDPS Zone and Transition (የDPS ዞን እና 

የሽግግር) ከሆነ፣ ለተማሪዎ ቦታ ለማግኘት በምርጫ ሂደቱ መሳተፍ አለብዎት ማለት ነው። 

(ት/ቤቶች በራስ-ሰርነት ሁኔታ ለእርስዎ ካላቸው ቅርበት አንጻር የሚዘረዘሩ ቢሆንም) Distance (ርቀት) የሚለው ላይ 

ጠቅ በማድረግ ት/ቤቶችን መምረጥ ይችላሉ። እንዲሁም በት/ቤት መፈለጊያ መሣሪያው አማካኝነት Favorite 

(ተወዳጅዎ) የሚሏቸውን ት/ቤቶች መምረጥም ይችላሉ። 

9. እስከ 12 ት/ቤቶች ድረስ ይምረጡ እና ያመልክቱ። 

 

 

 

https://dps.schoolmint.net/school-finder/home
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10. ወደ ገጹ ግርጌ ያንሸራቱ እና Next (ቀጣይ) ላይ ጠቅ ያድርጉ።  

 

11. ት/ቤቶችዎን በጣም የሚመርጡትን 1ኛ ብለው በመጀመር ደረጃ ይስጧቸው። እያንዳንዱን ት/ቤት 

መምረጥ የሚችሉት አንዴ ብቻ ሊሆን ይችላል።  ማስታወሻ፦ ት/ቤቶችን እንደገና ደረጃ ለማስያዝ 

ምርጫውን ወደ Select School (ት/ቤት ምረጥ) መመለስ አለብዎ።  ት/ቤቶቹን በምርጫዎ መሠረት 

ቅደም ተከተል ካስያዙ በኋላ Next (ቀጣይ) ላይ ጠቅ ያድርጉ።  

 

 

የምርጫ ማመልከቻ 

ለተማሪዎ በየትኛው ት/ቤት እና ለየትኛው የክፍል ደረጃ እንደሚያመለክቱበት ሁኔታ ማመልከቻዎ ከዚህ በታች ካለው 

ሊለይ የሚችለው በትንሹ ነው።  እባክዎ ወደ የECE3 ማመልከቻ እርምጃዎች፣ የECE4 ማመልከቻ እርምጃዎች፣ 

ወይም የአጸደ ሕፃናት-12ኛ ክፍል ማመልከቻ እርምጃዎች ይሂዱ። 

  



 

 ገጽ 13 

SchoolChoice Navigation for Families 2022-2023 

የECE3 ማመልከቻ እርምጃዎች 

1.  የማመልከቻውን Basic Information (መሠረታዊ መረጃ) ክፍልን ይሙሉ። እያመለክቱባቸው ያሉ 

ት/ቤቶች በስክሪኑ አናት ላይ በባነር ውስጥ ይታያሉ። እባክዎ ሁሉንም የሚፈለጉ ጥያቄዎችን ይመልሱ።  

 

1ሀ. እያመለከቱበት ባለው ት/ቤት የሙሉ ጊዜ ሠራተኛ ከሆኑ Yes (አዎ)ን ይምረጡ እና የEmployee name 

(ሠራተኛውን ስም) ያስገቡና የት/ቤቱን ስም ከተዘርጊ ዝርዝሩ ይምረጡ። ምርጫዎ እያመለከቱለት ካለው 

የክፍል ደረጃ ጋር መመሳሰል አያስፈልገውም (ለምሳሌ፣ Ashley Elementary – ECE-3 Full Day መምረጥ 

አያስፈልገዎም። Ashley Elementary ብቻ መምረጥ ይችላሉ)። 

2. ከዚህ በላይ በሚታየው Additional Questions (ተጨማሪ የማመልከቻ ጥያቄዎች) በሚለው ስክሪንሾት 

ግርጌ ላይ ሰማያዊ አሞሌውን /bar/ ጠቅ ያድርጉ።  

 
 

 

1ሀ 
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2ሀ. በሁኔታዎች ላይ የተመረኮዙ ጥያቄዎች፦ ሊያዩአቸው ወይም ላያዩአቸው የሚችሉ ጥቂት በሁኔታዎች 

ላይ የተመረኮዙ ጥያቄዎች አሉ።  ለምሳሌ፣ (እንደ ፖላሪስ /Polaris/ የHGT ት/ቤት የሆነ ያሉ) የብቃት ት/ቤት 

ከመረጡ የብቅ-ባይ (ፖፕአፕ) መልእክት ያያሉ። ተማሪዎ በማንኛውም ት/ቤት ሊኖሩት ስለሚችሉ ብቁነቶች 

እርግጠኛ ካልሆኑ፣ እባክዎ ለት/ቤቱ በቀጥታ ይደውሉ። ለሞንቴሶሪ ት/ቤት ካመለከቱ፣ ስለተማሪዎችዎ የቀድሞ 

የሞንቴሶሪ ተሞክሮ ይጠየቃሉ።  

 

2ለ. ECE3 በክፍያ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው። የECE3 የክፍያ መመሪያዎችን እና መጠኖችን በዚህ ክፍል ውስጥ 

ማየት ይችላሉ። የክፍያ እገዛ ለማግኘት የገቢ መረጃዎን ለመግለጽ የሚፈልጉ መሆንዎን ወይም የክፍያ እገዛውን 

አልፈልግም ብለው ሙሉ ክፍያን ለመክፈል የሚፈልጉ እንደሆነ ይምረጡ። በDPS ክልል ውስጥ የማይኖሩ ከሆኑ 

ሙሉ ክፍያውን የመክፈል ኃላፊነት ያለብዎ መሆኑን ይገንዘቡ።   

 
 

2ሐ. የክፍያ እገዛውን የሚፈልጉ ከሆነ Household Size (የቤተሰብ ቁጥርዎን) እና Income (የእያንዳንዱ 

የቤተሰብ አባል የገቢ መጠን (የሥራ-የሆነ እና የሥራ-ያልሆነ)) ያስገባሉ። 
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3. በመቀጠል የተማሪዎን የልደት ቀን ማረጋገጫ እና የአድራሻዎን ማረጋገጫ መስቀል (አፕሎድ ማድረግ) 

ያስፈልግዎታል።  

 

 
4. ወደ ማመልከቻው የመጨረሻ ክፍል - SchoolChoice Acknowledgement (የት/ቤት ምርጫ መቀበልን 

መግለጫ) ይሂዱና ጠቅ ያድርጉ። በአሁን ወቅት በDPS ውስጥ ተመዝግበው ያሉ እህት/ወንድሞችን፣ 

የግለሰብ-ተኮር ትምህርት እቅድን፣ ከቤት-ውጪ (ማደጎ) ምደባን፣ እና የነፃ እና የቅናሽ ዋጋ ምግቦች ብቆነትን 

በተመለከተ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይመልሱ። 

 

 

5. ወደ student language (ተማሪዎች ቋንቋ) እና instruction preferences (የመማር-ማስተማር ምርጫዎች) 

ይለፉ።  

 

5ሀ. አንዳንድ (ሁሉም አይደሉም) የECE ፕሮግራሞች የግማሽ-ቀን አማራጮች ያላቸው ስለሆነ የከሰዓት በፊት 

ወይም የከሰዓት በኋላ ትምህርቶች ምርጫ እንዳልዎት ይጠየቃሉ። የእርስዎ ምርጫ የተማሪዎን በት/ቤቱ ሊያገኝ 

የሚችለውን ቦታ አይጎዳውም፤ እንዲሁም ምርጫዎን ስለማግኘትዎም ዋስትና የለዎትም። 
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5ለ. ተማሪዎ Spanish (ስፓኒሽኛ) የሚናገር ከሆነ እና ያለ ከሆነ ትምህርት በእንግሊዝኛ ወይም ስፓኒሽኛ 

እንዲሆን የመምረጥ አማራጭ ይኖርዎታል። 

 

6. student’s race/ethnicity (የተማሪ ዘር/ጎሣ) ጥያቄዎችን ይመልሱ። ይህ መረጃ ለት/ቤት ምርጫ ምደባ ዓላማ 

እንዳልሆነ ግን ለዳታ ስብሰባ እና ለትንተና ጥቅም እንደሆነ ልብ ይበሉ። 

 
7. General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (የአጠቃለይ ት/ቤት ምርጫ የወላጅ/አሳዳጊ 

ስምምነት)ን ያንብቡ። በት/ቤት ምርጫ ድርጣቢያ ላይ ስምምነቱን ለማየት በተጠየቁበት ላይ አገናኙን 

(ሊንኩን) ጠቅ ማድረግ አለብዎ። እንዲሁም የECE ፕሮግራም በክፍያ መሆናቸውን መረዳትዎን 

እንዲያረጋግጡልን እንጠይቅዎታለን። 

 

 
 

8. ለመቀጠል እና ማመልከቻዎን ለማስገባት Next (ቀጥል) የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።  

5ሀ 

5ለ 
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የECE4 ማመልከቻ እርምጃዎች 

1. የማመልከቻውን Basic Information (መሠረታዊ መረጃ) ክፍልን ይሙሉ። እያመለክቱባቸው ያሉ ት/ቤቶች 

በስክሪኑ አናት ላይ በባነር ውስጥ ይታያሉ። እባክዎ ሁሉንም የሚፈለጉ ጥያቄዎችን ይመልሱ።  

 

እያመለከቱበት ባለው ት/ቤት የሙሉ ጊዜ ሠራተኛ ከሆኑ Yes (አዎ)ን ይምረጡ እና የEmployee name 

(ሠራተኛውን ስም) ያስገቡና የት/ቤቱን ስም ከተዘርጊ ዝርዝሩ ይምረጡ። ምርጫዎ እያመለከቱለት ካለው 

የክፍል ደረጃ ጋር መመሳሰል አያስፈልገውም (ለምሳሌ፣ Ashley Elementary – ECE-4 Full Day መምረጥ 

አያስፈልገዎም። Ashley Elementary ብቻ መምረጥ ይችላሉ)። 

 

2. ከዚህ በላይ በሚታየው Additional Application Questions (ተጨማሪ የማመልከቻ ጥያቄዎች) በሚለው 

ስክሪንሾት ግርጌ ላይ ሰማያዊ አሞሌውን /bar/ ጠቅ ያድርጉ። የዴንቨር ቅድመ-መደበኛ ፕሮግራም 

ማመልከቻን ያያሉ። የዴንቬር የሕዝብ ት/ቤቶች ለቤተሰቦቻችን ተደራሽ የሆነ የECE-4 ክፍያ አማራጮን 

ለማቅረብ ከዴንቨር ቅድመ-መደበኛ ፕሮግራም (DPP) ጋር ትብብር ፈጥሯል።  

3. ክፍል I፦ የቤተሰብ መረጃ፦ Parent/Guardian First Name (የወላጅ/አሳዳጊ መጠሪያ ስምን) እና Last Name 

(የአያት ስምን) እና Phone Number (የስልክ ቁጥርን) ያስገቡ። ለእርስዎ የሚሠራ ከሆነ፣ የሌላኛውን 

ወላጅ/አሳዳጊ ተመሳሳይ መረጃዎች ያስገቡ። እባክዎ የተማሪዎን Race/Ethnicity (ዘር/ጎሣ) መረጃ፣ የተማሪዎን 

Primary Language (ዋና ቋንቋ)፣ እና Language Spoken at Home (በቤት ውስጥ የሚነገረውን ቋንቋ) ያስገቡ። 
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ለተማሪዎ እና ለቤተሰብዎ በጣም በቅርበት የሚሠራው አማራጭ የማይገኝ ከሆነ Other (ሌላ) የሚለውን 

ይምረጡና ከጥያቄው ስር በከፈተው ሳጥን ውስጥ ይግለጹ። 

 
 

 

4. ክፍል II፦ በምርምር ጥናት ውስጥ ተሳትፎ፦ በDPP የምርምር ጥናት መሳተፍ የሚፈልጉ ወይም የማይፈልጉ 

መሆንዎን ያመልክቱ። 

 
 

5. ክፍል III፦ የገቢ መረጃ፦ ECE 4 በክፍያ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው። የECE 4 የክፍያ መመሪያዎችን እና 

መጠኖችን በዚህ ክፍል ውስጥ ማየት ይችላሉ። የክፍያ እገዛ ለማግኘት የገቢ መረጃዎን ለመግለጽ የሚፈልጉ 

መሆንዎን ወይም የክፍያ እገዛውን አልፈልግም ብለው ሙሉ ክፍያን ለመክፈል የሚፈልጉ እንደሆነ ይምረጡ። 

በDPS ክልል ውስጥ የማይኖሩ ከሆኑ ሙሉ ክፍያውን የመክፈል ኃላፊነት ያለብዎ መሆኑን ይገንዘቡ።   
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5ሀ. የክፍያ እገዛውን የሚፈልጉ ከሆነ Household Size (የቤተሰብ ቁጥርዎን) እና Income (የእያንዳንዱ 

የቤተሰብ አባል የገቢ መጠን (የሥራ-የሆነ እና የሥራ-ያልሆነ)) ያስገባሉ። 

 
 

5ለ. በመቀጠል የተማሪዎን የልደት ቀን ማረጋገጫ እና የአድራሻዎን ማረጋገጫ መስቀል (አፕሎድ ማድረግ) 

ያስፈልግዎታል።  በዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ እና ለት/ቤት ክፍያ እርዳታ ማመልከት 

የሚፈልጉ ከሆነ የተከታታይ 30 ቀናት ገቢ ማስረጃ እንዲያስገቡ ይጠየቃሉ።  ይህ የገቢ ማረጋገጫ የእያንዳንዱ 

ወላጅ/አሳዳጊ የሥራ እና የሥራ-ያልሆነ ገቢን መሆን አለበት። 
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***ሠነዶችን መስቀል ካልቻሉ በስክሪኑ ግርጌ ላይ የሚታየውን Save Progress (የደረስኩበትን 

አስቀምጥልኝ) የሚለው ላይ ጠቅ ያድርጐና እገዛ ለመጠየቅ ት/ቤቱን ያነጋግሩ፣ የምዝገባ ማእከልን 

ይጎብኙ፣ ወይም የት/ቤት ምርጫ እና ግምገማ ጽ/ቤትን በ720-423-3493 ደውለው ያነጋግሩ።*** 

 

6. ክፍል IV፦ ስለ እኛ እንዴት እንደሰሙ ይንገሩን፦ ስለእነሱ እንዴት እንደሰሙና የልጅዎን ቅድመ-መደበኛ 

ት/ቤት ለማግኘትና ለመምረጥ የትኛው የመረጃ ግብዓቶቻቸው እንደረዳዎ ለDPP ያሳውቁት።  

 
 

 

7. ክፍል V፦ የDPP ወላጅ ስምምነት እና የመረጃ ፈቃድ፦ ይህ ስምምነት ከDPS የት/ቤት ምርጫ ስምምነት 

የተለየ ነው። ለማንኛውም ጥያቄ እባክዎ በስቁ 303.595.4377 DPPን ያነጋግሩ ወይም dpp.orgን ይጎብኙ።  

ማመልከቻውን ለመሙላት ሌላ ሰው አግዞዎት ከሆነ፣ ለመጨረሻው ጥያቄ Yes (አዎ) ይመልሱና የአገዘዎን ሰው 

ስም ያስገቡ።  

https://dpp.org/
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8. ወደ ማመልከቻው የመጨረሻ ክፍል - SchoolChoice Acknowledgement (የት/ቤት ምርጫ መቀበልን 

መግለጫ) ይሂዱና ጠቅ ያድርጉ። በአሁን ወቅት በDPS ውስጥ ተመዝግበው ያሉ እህት/ወንድሞችን፣ የግለሰብ-

ተኮር ትምህርት እቅድን፣ ከቤት-ውጪ (ማደጎ) ምደባን፣ እና የነፃ እና የቅናሽ ዋጋ ምግቦች ብቆነትን በተመለከተ 

ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይመልሱ። 

 

 

9. ወደ student language (ተማሪዎች ቋንቋ) እና instruction preferences (የመማር-ማስተማር ምርጫዎች) 

ይለፉ።  

 

9ሀ. አንዳንድ (ሁሉም አይደሉም) የECE ፕሮግራሞች የግማሽ-ቀን አማራጮች ያላቸው ስለሆነ የከሰዓት በፊት 

ወይም የከሰዓት በኋላ ትምህርቶች ምርጫ እንዳልዎት ይጠየቃሉ። የእርስዎ ምርጫ የተማሪዎን በት/ቤቱ ሊያገኝ 

የሚችለውን ቦታ አይጎዳውም፤ እንዲሁም ምርጫዎን ስለማግኘትዎም ዋስትና የለዎትም። 
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9ለ. ተማሪዎ Spanish (ስፓኒሽኛ) የሚናገር ከሆነ እና ያለ ከሆነ ትምህርት በእንግሊዝኛ ወይም ስፓኒሽኛ 

እንዲሆን የመምረጥ አማራጭ ይኖርዎታል። 

 

 

10. student’s race/ethnicity (የተማሪ ዘር/ጎሣ) ጥያቄዎችን ይመልሱ። ይህ መረጃ ለት/ቤት ምርጫ ምደባ ዓላማ 

እንዳልሆነ ግን ለዳታ ስብሰባ እና ለትንተና ጥቅም እንደሆነ ልብ ይበሉ። 

 
 

 

11. General SchoolChoice Parent/Guardian Agreement (የአጠቃለይ ት/ቤት ምርጫ የወላጅ/አሳዳጊ 

ስምምነት)ን ያንብቡ። በት/ቤት ምርጫ ድርጣቢያ ላይ ስምምነቱን ለማየት በተጠየቁበት ላይ አገናኙን 

(ሊንኩን) ጠቅ ማድረግ አለብዎ። እንዲሁም የECE ፕሮግራም በክፍያ መሆናቸውን መረዳትዎን 

እንዲያረጋግጡልን እንጠይቅዎታለን። 

 

 

9ሀ 

9ለ 
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12. ለመቀጠል እና ማመልከቻዎን ለማስገባት Next (ቀጥል) የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። 
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የአጸደ ሕፃናት-12ኛ ክፍል ማመልከቻ እርምጃዎች 

1.  የማመልከቻውን Basic Information (መሠረታዊ መረጃ) ክፍልን ይሙሉ። እያመለክቱባቸው ያሉ 

ት/ቤቶች በስክሪኑ አናት ላይ በባነር ውስጥ ይታያሉ። ከዚህ በታች በቢጫ እንደተቀለመው ያሉትን ሁሉንም 

ተፈላጊ (አስገዳጅ) ጥያቄዎችን ይሙሉ እባክዎ።   

 

 

1ሀ. እያመለከቱበት ባለው ት/ቤት የሙሉ ጊዜ ሠራተኛ ከሆኑ Yes (አዎ)ን ይምረጡ እና የEmployee name 

(ሠራተኛውን ስም) ያስገቡና የት/ቤቱን ስም ከተዘርጊ ዝርዝሩ ይምረጡ። ምርጫዎ እያመለከቱለት ካለው 

የክፍል ደረጃ ጋር መመሳሰል አያስፈልገውም (ለምሳሌ፣ Ashley Elementary – ECE-3 Full Day መምረጥ 

አያስፈልገዎም። Ashley Elementary ብቻ መምረጥ ይችላሉ)። 

2. ግርጌ ላይ Additional Questions (ተጨማሪ የማመልከቻ ጥያቄዎች) የሚለው ሰማያዊ አሞሌው /bar/ 

ላይ ጠቅ ያድርጉ።  

2ሀ. በሁኔታዎች ላይ የተመረኮዙ ጥያቄዎች፦ ሊያዩአቸው ወይም ላያዩአቸው የሚችሉ ጥቂት በሁኔታዎች ላይ 

የተመረኮዙ ጥያቄዎች አሉ።  ለምሳሌ፣ (እንደ ፖላሪስ /Polaris/ የHGT ት/ቤት የሆነ ያሉ) የብቃት ት/ቤት 

ከመረጡ የብቅ-ባይ (ፖፕአፕ) መልእክት ያያሉ። ተማሪዎ በማንኛውም ት/ቤት ሊኖሩት ስለሚችሉ ብቁነቶች 

እርግጠኛ ካልሆኑ፣ እባክዎ ለት/ቤቱ በቀጥታ ይደውሉ። ለሞንቴሶሪ ት/ቤት ካመለከቱ፣ ስለተማሪዎችዎ የቀድሞ 

የሞንቴሶሪ ተሞክሮ ይጠየቃሉ። በመጨረሻም፣ እያመለከቱበት ያሉት ት/ቤት ከዚህ በፊት ለተማሩ 

ወንድሞች/እህቶች ቅድሚያ ያለው ከሆነ የወንድም/እህትየውን መረጃ ማስገባት ያስፈልግዎታል።  

2ለ. በቅርቡ ወደ አዲስ ቤተሰብ ተዛውረው ከሆነ በተጨማሪ ጥያቄዎች ውስጥ የተዛወሩበትን ቀን፣ የልጅዎን 

የቀድሞ ት/ቤት እና አድራሻውን መግለጽ አለብዎ።  

1ሀ 
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2C. ተማሪዎ ለDPS አዲስ ከሆነ የተማሪዎን የልደት ቀን ማረጋገጫ እና የአድራሻዎን ማረጋገጫ መስቀል (አፕሎድ 

ማድረግ) ያስፈልግዎታል። በተጨማሪም፣ ተማሪዎ ወቅታዊ የDPS ተማሪ ከሆነ እና በቅርብ ጊዜ አድራሻ የቀየሩ 

ከሆነ (እና ለልጅዎ ት/ቤት ገና የአድራሻ ማረጋገጫ ያላስገቡ ከሆነ)፣ እዚህ ጋም እንዲሁ የአድራሻ ማረጋገጫን 

ሊሰቅሉ (አፕሎድ ማድረግ) ያስፈልግዎታል። ከእነዚህ ሁኔታዎች (ኬዞች) አንዳቸውም ለእርስዎ የማይሠሩ ከሆኑ 

ወደ እርምጃ 3 ይቀጥሉ።  እነዚህን ሰነዶች አሁን መስቀል (አፕሎድ ማድረግ) ካልቻሉ፣ ተማሪዎ በፎል ውስጥ 

ትምህርት ከመጀመሩ በፊት እነዚህን ሰነዶች ማስገባት እንዳለብዎ ይወቁ እባክዎ። ከማመልከቻዎ ጋር ተጨማሪ 

ሠነዶችን (ለምሳሌ የአሳዳጊነት ማረጋገጫ ወይም የልደት ምስክር ወረቀት ትርጉም) መስቀል ካስፈለገዎ “ሌሎች 

የማጣሪያ ሠነዶችን ማከል ይፈልጋሉ” ለሚለው ጥያቄ (ከዚህ በታች) አዎ ብለው ይመልሱ።  

ለማመልከት ስልክዎን ከሆነ እየተጠቀሙ ያሉት፣ Upload (ስቀል)ን ጠቅ ካደረጉ በኋላ ሰነዶቹን ፎቶ ሊያነሷቸው 

ይችላሉ። 

 

3. ወደ ማመልከቻው ቀጣይ ክፍል ለመሄድ SchoolChoice Acknowledgement(የት/ቤት ምርጫ መቀበልን 

መግለጫ) የሚል ርዕስ ያለውን ሰማያዊ አሞሌውን /bar/ ጠቅ ያድርጉ። አስገዳጅ ጥያቄዎችን ይመልሱ።  
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3ሀ. ተማሪዎ ከዚህ በፊት በማመልከቻው ያልተጠቀሰ በአሁኑ ሰዓት DPS ት/ቤት ውስጥ እየተማረ ያለ 

እህት/ወንድም ያለው ከሆነ አዎ ይምረጡና የእህት/ወንድሙን ሙሉ ስምና የልደት ቀን ይሙሉ። 

 
 

 

3ለ. ቀጥለውም አዎን ወይም አይን በመምረጥ ተማሪዎ በአሁኑ ጊዜ ከሌላ ት/ቤት ለመባረር የታሰበ 

ወይም የተባረረ ስለመሆኑ የሚጠይቀውን ጥያቄ ይመልሱ። 

 

 
 

3ሐ.  ቀጥለውም አዎን ወይም አይን በመምረጥ ተማሪዎ የግለሰብ ተኮር ትምህርት እቅድ (IEP) ያለው 

ስለመሆኑ የሚጠይቀውን ጥያቄ ይመልሱ። አዎ ብለው ከመለሱ የተማሪዎን IEP ቅጅ እንዲሰቅሉ 

ይጠየቃሉ። 
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3መ. ይቀጥሉና ከቤት ውጪ ምደባን እና የነፃ ወይም የቅናሽ ዋጋ ምግቦች ብቁነትን የሚመለከቱ 

ጥያቄዎችን ይመልሱ። 

 

 
 

3ሠ. ይቀጥሉና ከዚህ በታች ግድ መመለስ ባለብዎ ጥያቄ ውስጥ ከተጠቀሱ ት/ቤቶች በአንደኛው የሚማር 

እህት/ወንድም ያለው ወይም የሌለው መሆኑን ይመልሱ። አዎ ካሉ siblings full name 

(የእህት/ወንድሞችን ሙሉ ስም) እና name of the school (የሚማሩበትን ት/ቤት ስም) ይሙሉ።  

 
 

3ረ. የተማሪዎ ዋና ቋንቋ ምን እንደሆነ ይመልሱ። ተማሪዎ Spanish (ስፓኒሽኛ) የሚናገር ከሆነ እና ያለ ከሆነ 

ትምህርት በእንግሊዝኛ ወይም ስፓኒሽኛ እንዲሆን የመምረጥ አማራጭ ይኖርዎታል። 
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3ሰ. የዘር እና የጎሣ መረጃ ለት/ቤት ምርጫ ምደባ ዓላማዎች ጥቅም ላይ እንደማይውል ልብ በማለት የዘር 

እና የጎሣ ጥያቄዎችን ይመልሱ።  

 
 

3ሸ. የSchoolChoice Parent/Guardian Agreement (የት/ቤት ምርጫወላጅ/አሳዳጊ ስምምነት)ን 

ይገምግሙ። በት/ቤት ምርጫ ድርጣቢያ ላይ ስምምነቱን ለማየት በተጠየቁበት ላይ አገናኙን (ሊንኩን) 

ጠቅ ማድረግ አለብዎ።  የወላጅ/ሳዳጊ የት/ቤት ምርጫ ስምምነትን ካነበቡ በኋላ Yes (አዎ)ን ይምረጡ። 

ለመቀጠል ስምዎን ጽፈው ይፈርሙና Next (ቀጣይ)ን ጠቅ ያድርጉ፣ ወይም በኋላ ላይ ለመመለስ ከፈለጉ 

Save Progress (የደረስኩበትን አስቀምጥ)ን ጠቅ ያድርጉ።   
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4. የማረጋገጫ ገጽ፦  ምርጫዎችዎን ይከልሱ፣ ከዚያም Submit (አስገባ)ን ጠቅ ያድርጉ።  
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5. ምርጫዎችዎንን ለመከለስ አንድ የመጨረሻ ዕድል ብቻ ይኖርዎታል፤ በትክክለኛ ቅደም ተከተል ደረጃ 

መሆናቸውን እና ማመልከቻው ለትክክለኛው ተማሪ መሆኑን ያረጋግጡ። ሲጨርሱ Submit (አስገባ)ን ጠቅ 

ያድርጉ። 

 

ማመልከቻው ከገባ በኋላ ለተማሪው የተመረጡትን ት/ቤቶች ወደሚያዩበት፣ የሚያስተካክሉበት ወይም 

የሚሰርዙበት ወደ Home (መነሻ) ገጽ ይቀየሳሉ።  

በዚህ ስክሪን ላይ Add New Student Application (አዲስ የተማሪ ማመልከቻን አክል) ላይ ጠቅ በማድረግ 

እና የት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ እንደተማሪው የክፍል ደረጃ ሁኔታ መመሪያዎቹን በመከተል ለሌላ ተማሪ 

አዲስ ማመልከቻንም መጀመር ይችላሉ። 
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የይለፍ ቃልን እንደገና ማቀናበር 

 

ወደ ት/ቤት ምርጫ ማመልከቻ ሥርዓት በአደረጉት አገባብ መሠረት የይለፍ ቃልዎን እንደገና ለማቀናበር ሁለት 

ዕድሎች ይኖሩዎታል፦ 

1. የት/ቤት ምርጫ መለያ (አካውንት)፦ ኢሜል በመጠቀም መለያ (አካውንት) ፈጥረው ከሆነ እና የወላጅ 

ፖርታል መረጃዎችን በመጠቀም ያልገቡ ከሆነ፣ የኢሜል አድራሻዎን በማስገባት የይለፍ ቃልዎን እዚህ 

እንደገና ያቀናብሩ።  
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2. የወላጅ ፖርታል፦ የወላጅ ፖርታል መረጃዎችዎን ተጠቅመው ገብተው ከሆነ በወላጅ ፖርታሉ በኩል 

የመግቢያ መረጃዎን መልሰው ለማግኘት፣ Forgot your password? (የይለፍ ቃልዎን ረሱ?) ወይም Forgot 

your username? (የተጠቃሚ ስምዎን ረሱ?) ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

 


